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De Zwaluw in wording (foto P. Timmermans)



pag

3

4

7

8

9

t2

t4

l5

t6

2t

22

23

24

25

21

28

29

30

3l

32

34

35

36

Mededelingen v.h. Bestuur Gild Fryske Mounders

Jaarverslag G.F.M. 1 985

Examens voor gezel - molenaar

Mutaties ledenlijst

Aktualiteiten Stichting De Fryske Mole

De molens van Woudsend waren Monument van de Maancj juni

De koren- en poldermolen te ldsega bij Heeg: een Zuidplas - molen?

Aandacht voor peperbus Surhuizum

Tips voor een dagje uit

Molenliteratuur

Nationale Molendag 1986 (2)

Belangstelling korenmolen "De Phenix" te Nes in stijgende lijn

Molens herkend

Uit de knipseldoos

Molencijfers uit het begin van de vorige eeuw.

Molens in 181 1 - 1812

Gevraagd

De Niilannermole wordt gerestaureerd

WistU..
wieken "De zwduw" kunnen spoedig het tuchtruim kiezen

Oproep, nagekomen mededeling en kopii nr. 44

Colofon

De nieuwe onbekende molen

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

bp vrijdag ? november 1986 wordt voor de leden en donateurs .r*r,
de verenigrng het GILD FRYSKE MOUNDERS de NAJAARSVERGA-
DERING gehouden in gebouw ,,D€ Lantearnefr (bijgebouw der Ne-
derlands Hervormde Kerk) te Akkrum. De aanvang is 19.30 uur.
De (voorlopige) AGENDA voor deze vergadering ziet er als volgt
uit :

1. Opening.

2 . Ingekomen stukkerl.
3 . Verdere mededelingen van de voorzitter.
4. Het uitreiken van het CBRTIFICAAT aan leden, die in de peri-

ode tussen 2L maart 1986 en 7 november 1986 overgegaan zijn
naar de kategorieën van respectievelijk gezel-molenaar en mole-
I1AAr.

§ " Volgens het rooster is aan beurt van aftreden onze voorzitter,
de heer H".ï.C. van der Woude. De vcorzitter stelt zich niet
herkiesbaar. Het bestuur stelt de heer G. C. Gremmé uit Leeu-
warden voor als kandidaat voor een nieuw bestuurslid. De heer
K. Lenstra uit Drachten wordt door het bestuur als kandidaat
gesteld voor de nieuwe voorzitter (zie Statuten bii bestuur, ar-
tikel 11 punt 1). Eventuele kandidaten kan men L4 dagen van
tevoren schriftelijk bij het secretariaat indienen .

Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.

PAUZE

Eventueel een film, diars of een lezing.

Sluiting.

6.

7.

8.

9.

CImImIIIID

Joure, 9 augustus 1986.

IN HOU DSOPGAVE
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JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ''CILD FRYSKI MOT'NDERS'I
OVER HET JAAR I985

In het afgelopen jaar 1985 bedroeg het aantal bt:stuurHvsr.p-,rrlsr.in-
gen in totaal 4, te weten op DONDERDAGAVOND l4 l,'tiuttt,Altl
1985 TE DRACHTEN, op DONDERDAGAVOND 18 ApRIl, lgtir 'r'U

lJI,-STt op DONDERDAGAVOND 2A JUNI 1985 TE BERG|TM, ()p
DONDERDAGAVOND 1.0 OKTOBER 1985 TE KUBAARD. }ICt DAGE_
TIJKS BESTUUR rrAN hct GILD FRYSKE MOUNDERS heeft in 1985
verschillende malen ook telefonisch vergaderd. Er zijn TWEE AL-
GEMENE TEDENVBRGADERING geweest in 1985, een VOORJAARS-
VERGADERING op VRIJDAG 29 fuAART 1985 TE AKKRUM en een
NAJAARSVERGADERING OP VRIJDAG 1 NOVEMBER 1985 TE AK-
KRUM. De opkomst van de leden voor de beide Ledenvergaderin-
gen is goed te noemen en dat geeft het bestuur weer moed om methet werk van de verenigrng voórt te gaan ! De Leermeesters van
onze verenigtng ziin in 1985 weer regelmatig bijeen geweest en deVergaderingen van de Leermeesters worden-goea beiocht ! En deze
bijeenkomsten zijn zéér wezentijk en een belógriik onderdeel van
on,ze verenigtng ! Men mag dit beslist niet ondàrsónatten ! Er zijnin 1985 6 Vergaderingen van Leermeesters geweest, ook deze Ver-gaderingen worden bii één van de LeermeeJters aan huis gehou*den, evenals de Vergaderingen van het Bestulrr. Bij AGEfrDA-
PUNT 7 komt de Opleidingscommissaris uitvoeriger ob dit punt te-rug. '

IN MEMORIAM

Op woensO?g*iddag 2 januari 1985 ontvingen we de droeve tijdtngvan het vrii plotseting overlijden van de Éeer H.F. van Druten ui1
UITWELTINGERGA. De heer Van Druten w&s een zeer gewaardeerd
Ud van onze verenigrng en zou nog veel voor onze ,e*Ërigrng be-tekend kunnen hebben. De heer Van Druten was nauw betrokkenbii het wel en wee van houtzaagmolen ,,DE RAtr te IJLST en voor
de bemanning van houtzaagmolen ,,DE ÈATt, betekent dit heengaan
een zeer gevoelig verlies ! Dat hij ruste in vrede !

DE HEER H.J.C. VAN DER WOUDE BLEEF AAN ALS VOORZITTER
In de Bestuursvergadering van het GILD FRYSKE MOUNDER§, dieweld gehoud"t op DoNDERDAGAVoND L4 FBBRUARI Lgg5, ten
huize van de familie Lenstra te DRACHTEN, is de voorzitter opzijn besluit om af te treden als voorzitter teruggekomen om per-
soonliike redenen en ook om andere en hij troofiI ae restererrhe tijdvan zijn zittingsperiode te kunnen volmaken. Het bestuur is dan
ook bijzonder ingenomen met dit besluit !

BESTUURSVERK IEZI NG

Volgens het rooster van aftreden was aan beurt de secretaris me*vrouw P. C. d* {glg-Diikstra in de algemene voorjaarsvergadering
van 29 maart 1985. De seeretaris stelàe zich herkiesbaar. Er wa-ren geen tegenkandidaten bij het SECRETARIAAT binnen gekomeï1.

De secretaris werd dan
herkozerl.
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ook bij acelamatie (met handopsteking)

BESTAAN VAN DE VERENIGING
GILD .FRYSKE MOUNDERS

TIEN-JARIG
HET

DONDERDAG 23 MEI 1985 was de dag, dat onze verenigrng GILD
FRYSKE MOUNDERS 10 jaar mocht bestaan ! Er is op die dag geen
aandacht aan dit heuglijk feit geschonken ! Het was verder een dag
als zovele dagen ! Maar op ZATERDAG 20 APRIL 1985 hebben vele
gewone leden, buitengewone leden en donateurs en naaste familie*
leden van onue verenigrng van de uitnodigtng gebruik gemaakt om
een tocht met het m.s. de JAN NIEVEEN uit LEMMER te maken naar
het T,ïJIDERZBEMUSEUM Ín ENKHUIZEN! Het feestcomité mocht die
zaterdag 159 gasten aan boord van het motorschip ontvangen! Het
was verheugend om zoveel leden, bekende en onbekende geziehten
te mogen ontmoeten, err we mogen naar ik meen, op een zéét ge-
slaagde en welbestede dag terugzien ! Het reisverslag van deze
boottocht en excursie, geschreven door de heer G,D. Wijnja, zoudt
u nog eens kunnen nalezen in DE UTSKOAT NR. 38, het JUNI-
NUMMER. In het midden van de maand DECEMBER 1985 hebben al-
le leden van onze verenigrng het JUBITEUM-NUMMER van DE UT-
SKOAT thuis ontvangen. Het JUBITEUM-NUMMER zag er zeet ver-
zorgd uit en we mogen als verenigrng blij met deze uitgave zijn !

Vanaf deze plaats wil ik allen hartelijk danken, die hun medewer-
king aan deze uitgave hebben verleend en het mogelijk hebben ge-
maakt om tot deze bijzondere uitgave te komen ! Deze UTSKOAT-
SPECIAL was een ware afsluiting van ons JUBILEUM-JAAR ! En nu
gaan we weer met frisse moed verder in het jaar, dat voor ons
ligt

HANDBOEKJE VAN HET GILD FRYSKE MOUNDERS

In 19Sg had het bestuur reeds besloten om een HANDBOEKJE uit
te geven, m&ar tot op heden is dit nog niet verwezenlijkt. Ook is
er sprake v&n geweest om een JUBILEUM-BOEK ll.a.v. het TIEN-
JARIG bestaan uit te geven, maar hier is het bestuur van terug-
gekomerl. ïtlel is er door het bestuur besloten om een TWEEDE
BUNDBL; WERKEN MET WINDMOLENS uit te geven. De heer Van
der Woude hoopt te zijner tijd dit te kunnen verwezenlijken !

KORENMOLEN DE WEYERT TE MAKKINGA ALS LESMOLEN

Sinds L maart 1985 is de korenmolen DE WEYERT te MAKKINGA als
LOe lesmolen bij de verenigrng het GIID FRYSKE MOUNDERS in
gebruik. De heer W.J.M. Sjouke uit MAKKINGA is sinds die datum
door het bestuur benoemd om als leermeester op deze korenmolen
te fungeren.

HEROPENING VAN DE GERESTAUREERDE POLDERMOLEN
,,DE PUOLLEN§ TE DRONR]JP

Op ZATERDAG 27 APRIL 1985, 's morgens om 11.00 uur werd de
poldermolen ,,DE PUOLLENTT te DRONRIJP weer in gebruik gesteld
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door de Commissaris der Koningin in de provincic FltIl,:lil,ANI), de
heer H. Wiegelr $€àssisteerd door de heer L. van (kl' I(ooi , ou(l-
molenaar te MARSSUM. De heer J.H.A. van Tilburg uit l)()l( l( tlM en
de heer en mevrouw De Jong zijn namens het bestuur v,rn lrct
GII,D FRYSKE MOUNDERS naar deze opening geweest, wnnt hct
GILD had hier een uitnodigrng voor ontvangen. Na de of l'iciillc
opening werden de aanwezigen uitgenodigd om naar het caÍó ,r DE
POSTHOORNTT, Brègebuomen 10 in DRONRIJP, te gaan, waar heel
wat sprekers het woord hebben gevoerd. Ook onze secretaris heeft
gemeend daar enkele woorden te moeten zeggen met de volgende
bewoordingen:
,,Zeer geochte toehoorders, Nomens de vereniging het G ILD FR yS-
KE MOU N DERS , wil ik onze horteliike donk uitspreken voor de
uitnodiging, die we von de STICHTINC MOLENS lN MENALDUMA-
DEEL mochten ontvongen. Tevens mook ik gosrne van de gelegen-
heid gebruik om enkele woorden tot uw Stichting en alle belong-
stellenden te richten. Het is verheugend te mogen vernem€fi, dot
zelfs het restaurotiewerk door vrijwilligers gedoon is en dat is ze-
ker niet gering. Onze vereniging is blii, dot de provincie FRIES-
LAND er weer een gerestaureerde poldermolen bii heeft en hoopt,
dot deze poldermolen ,,DE PUOLLEN tt in de toekomst ook ziin func-
tie kon weormoken. Wii wensen de vrijwillige molenoors en de
STICHTINC MOLEIVS in MENALDUMADEEL van horte geluk met DE
PUOLLEN en goede moalwind voor de toekomst!t'

OFFICIELE INGEBRU!KSTELLING
VAN DE GERESTAUREERDE NOEGEKLOOSTER MOLENN

TE HARTWERD

Op 31 juli L985 ontving het bestuur een uitnodigrng voor deze
opening van de verenigrng DE HOLLANDSCHE MOLEN. Op zater-
dag L7 AUGUSTUS 1985 is de gerestaureerde spi.nnekop ,,OEGE-
KLOOSTER MOLENTT te HAR,TWBRII door middel van het lichten van
de vang in bedrijf gesteld door de voorzitter van de verenigrng
DE HOTLANDSCHE MOLEN, de heer dr. ir. Yan de Waal. Ook dit
was een feestelijk gebeuren ! De heren K. Lenstra uit DRACHEN en
de heer J.W. Maurer uit JOURE hebben deze officiële ingebruikstel-
ling namens het bestuur bijgewoond.

HET ONDERHOUDEN VAN EEN NAUW SAMENWER.KINGSVERBAND
MET DE STICHTING DE FRYSKE MOLE

Op 28 DECEMBER 1985 was het vijftien jaar geleden, dat de
STICHTING DE FRYSKE MOLE in het leven werd geroepen. Dus
voor de STICHTING DE FRYSKE MOLE en het GILD FRYSKE
MOUNDERS was het jaar L985 een tijdstip om even bij stil te staan.
In DE UTSKOAT-SPECIAL, het orgaan van de STICHTING DE
FRYSKE MOLE samen met de vereniging GILD FRYSKE MOUNDBRS,
is aan het derde lustrum van de STICHTING DE FRYSKE MOLE
aandacht besteed. Wij hopen van ganser harte , dat ook in de ko-
mende tijd de STICHTING FRYSKE MOLE, de taak, die z\ zich
heeft voorgesteld, kan blijven vervullen ! Vanaf deze plaats wensen
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wijDEFRYSKEMoLEallegoedsvoordetoekomst!Delaatstetweejai"" freUUen de Dagelijkse-Be§tu-r-en -van 
de STICHTING DE FRYS-

iit rvrOr,n en het Ctío rnysKE M9UNDERS niet meer gezamenlijk

vergaderd. Toch zou het GILD er priis op :!:11q":-99-weer con-
tact op te nemen met de SttCttttt'tG DE FRYSKE MOLE' om als

Uagefi]tse Besturen weer bijeen te komen, maar het moet dan wel

à"ïoËit" waard zijn! De heren K. Lenstra uit DRACHTEN en J'
ff"t"tr" uit SCHRAARD vertegenwoordigen het GILD in het Be-
stuur van STICHTING DE FRYSKE MOLE'

NATIONALE MOLENDAG

opZATERDAGIIMEII9SSisdeDEBTIENDETRADITIoNELENA-
tioNer,n MoLENDAG gehouden.

LEDEN VAN DE VERENIGING

PerlJANUARIlgs6bedroeghetledenaantalvanonzevereniging
in totaal 199, waarvan 131 tót de gewone leden, 39 tot de buiten-

ÀLrà"" leden, en 29 tot de donateurs behoren' Bij de -gewone le-
tàí i" dus een stiiging van 16 leden te constateren; dit ziin dus

r""*u"t:;4enaars'iï iergelijxing Pel I januari 1985' Bij de bui-
t"r,E"rn"orr" leden is een géringe Étiiging van 2 leden en het aantal
à;;ïi;;;" is teujr< gebleïen.-Het is vórheugend om een stiiging in
het ledenaantal te kunnen constateren.

Joure, 20 maart 1986t

in het eenste halfjaar van lgBG hebben de volgende kandidaten met

goed gevolg hun examen voor gezel-molenaar afgelegd:
* Zaterdag 29 maart 1986:

ian VatË uit Nijkerk op poldermolen ,,De Phenixrt te Marrum
* Zaterdag 24 mei 1986:

CitUert ïJsselmuiden uit Joure op korenmolen ,Penningats Molenrr

te Joure
* Zaterdag 31 mei 1986:

É.C.C. öietz uit Stiens op korenmolen ,,De Hooprf te Stiens
* Zaterdag 7 juni 1986:

H. rtooJt"rman uit Birdaard op houtzaagmolen ,,De Ratrr te IJlst
* op diezelfde dag:

n] Td"r" uit Bírdaard op korenmolen ,,De Hooprr te Suameer
{' Zaterdag 14 juni 1986:

.l- i"*pËtr" ,rit Bird"a"d op houtzaagmolen ,,De Rat?r te lJlst
* zaterdag 21 juni 1986:

À. wnoaErr.*tnp uit Birdaard, eveneens op d9 zaagmolen te IJlst
Er hadden zich in totaal 13 kandidaten voor het examen aangemeld.
Éo,."rrg."rro"mde acht kandidaten mogen zich m.i.v. de examendatum
iot de"kategorie gezel-molenaar rekènen. Twee personen trokken
,i"t i"r"g Ën u"rí drietal kandidaten moest worden afgewezen' Het

bestuur lïoopt van harte dat deze vijf kandidaten weer met nieuwe
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moed hun opleiding tot gezel-molenaar gaan vervolgcn! In cle ko-
mende najaarsvergadering van de verenigrng zal a&n clc gcslaagde
leden het welverdiende CERTIFICAAT door de opleidingsóommiJsa-
ïit worden uitgereikt, t.w. op vrijdag 7 november 1986 te Akkrum. Met de Birdaarders mee verheugen velen, die van olnze molens

houden, er zieh over dat de voortgang van de herbouw van De
Zwaluw zo groot is. Nu dezer dagen de romp en de kop op de on-
derbouw ziin geplaatst, heeft het dorp Birdaard zijn silhouet,
waarin de molen een dominante rol speelt, voor een deel herkre-
gen. De stelling, de wieken erLz. moeten het beeld nog eompleet
maken. En dan komt nog de grote klus van het binnenwerk. Niet
alleen voor Friesland maar ook voor Nederland en wellicht wereld-
wijd , zal de complete De Zwaluw uniek zijn met zijn driedelige
funktie : zagen, malen en pellen. Direkt na de katastrofale brand
op 11 november L972 deed De Fryske Mole hardnekkige pogingen
De Zwaluw te herbouwen. In die tijd waren vele molens in West-
Duitsland nog niet een beschermd monument en tengevolge werd er
in molens ,,gehandeldtt. Niet ver over onze oostgrens wist het Cen-
trum van De Fryske Mole een grote graanmolen te staan, die qua
grootte de verbrande Birdaarder molen evenaarde. De Fryske Mole
kreeg een optie voor de koop en trachtte in Birdaard de zaken te
regelen. Alle pogingen strandden op de onwil van de eigenaar.
Burgemeester Van Mourik, aktief bestuurslid van De Fryske Mole,
keerde steeds onveruichter zake terug. De pogingen moesten wor-
den gestaakt, de optie op de Duitse molen werd ingetrokken en De
Zwaluw werd aan het verdere verval overgegeven; de herbouwkos-
ten zouden tot het tienvoudige oplopen ! Dit stukje ?rvoorgeschiede-
nisrr laat o.a. zien dat de eigendom van een molen-monument in
particuliere handen risieors inhoudt. De aanwijzing a1s besehermd
monument geeft wel bescherming, maar voor een grootscheepse
restauratie komt er heel wat kijken. Het verbaast ons trouwens
dat de Rijksdienst soms zo moeilijk kan doen en de Monumenten-
raad (Monumentenzorg) moeite heeft met herbouw waarbij gebruik
gemaakt wordt vaïr oude onderdelen. Een molen is immers altijd
een mobiel werktuig geweest dat, bloot staande aan alle weer en
wind die vrij spel hebben, snel in een sleehte onderhoudsstaat
komt te verkeren. De H.f.D. van de Provinciale Waterstaat, ir.
K.A. Rienks, Ud van de Friese Molencommissie, die de molens een
warm hart toedro€g, plaeht altijd te zeggen: ,as der noch twa
stiennen op elkoar hzze is der noch de basis fan in monuminttt.

Even terug naar het heden. Ingevolge de nieuwe Rijkssubsidiere-
geling Restauratie Monumenten moesten de gemeenten vóór 1 sep-
tember jl. een meerjarenprogramma indienen bij het ministerie van
W.V.C. De rijksbudgetreservering wordt daarop in de toekomst ge-
baseerd. De minister zal uitgaan van de aard, het aantal monu-
menten en de uit de door de gemeente ingediende meerjarenpro-
grammafs gebleken behoefte. Tot 1990 is voor elke gemeente een
budget gereserveerd op basis van het nu aanwe zige aantal mono-
menten. Het is van het grootste belang dat de gemeenten veel
zorg hebben besteed aan de monumentenlijst. Omdat het meerjaren-
programma de vorm moet hebben van een raadsbesluit hebben vele

Een v.d. 8 geslaagden
was Gilbert uan lJssel-
muiden uit Joure (links).
Naast hem v.l.n.r. de
heren Van Tilburg,
Dijkstra en lJzerman.

G L76 L

BG 055

G ALz M
G065G

G066G

NI EUWE GETIIONE LEDEN

A. van Manen, De Enk 97,3851NW ERMELO (Gld.)
NTEUWE BUITENGEWONE LEDEN

L.A. de Vrueh, Trekweg 8, 90?4tE HALLUM (Frl.)
ADRESW I JZI G INGEN

H. Kingma, Nw. Ebbingestraat 6A, g?1zNK GRONINGEN
w.A. visser, canongasse 5, 402a LINZ (oostenrijk)

w.R. Dijkstra, De vergulde KIok 25, glOzDJ DOKKUM

N.B.
ÓníUd, de heer ing. G.J. van Reeuwijk uit RUIGAHUIZEN, de
làatste tijd wonenal in ARUM, is in dé eerste week van JUNI
vertrokken naar KATHMANDU in NEPAL voor een periode van
drie jaar en hoopt daar werkzaamheden te verrichten op het ge-
bied van de watervoorziening. Hierbij doe ik u het adrés vermel-
den , want er ziin misschien wel leden van onze verenigrng, die
de heer Van Reeuwijk wel eens een brief willen schrijvenl Dat
zou best aardig zijn !

De heer ing. G.J. van Reeuwi J k ,
Stichting Nederlandse VriJwilligers,
via Koeriersdienst van de Minister van Buitenlandse Zaken,
Prinses lrenestraat 6,
25958D 's-GRAVENHAGE.

gefrankeerd worden met een Nederlandse
postzegel van 75 cent (of meer, aftrankelijk van het gewicht).

-

AKTUALITEITEN
I

STICHTING DE FRYSKE MOLE 
I

I uurnnE_s lrorrulusr GILD FRYSKE MOUNDERS
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gemeenteraden in de augustusvergadering de monumcntcnlijst vast-
gesteld. Op enkele molens na, voor ons onbegrijpelijk, zijn alle
Friese molens officieel een monument. Gelukkig hebben de meeste
gemeentebesturen de belangrijkheid van het opvoeren van de mo-
lens ingezien en in die zin een besluit genomen en de prioriteiten
vastgesteld.
Inzake de laatste restauratiesubsidies volgens de oude rijksrege-
ling zijn, wat de Friese molens betreft, nog de volgende subsidie-
toezeggingen gedaan: Scharstermolen, Scharsterbrug; Binnemamo-
len, Stiens; Beintemamolen, Westergeest; De Olifant, Birdaard;
Hoekstermolen, Hallum; Balkeindsterpoldermolen, Oude Leye; Hem-
penserpoldermolen, Warga; Molen Workumer Nieuwland, Workum.
Ifij verheugen ons over dit aantal, maar ons lijstje is nog lang niet
uitgeput !

EenvoIgendekeerweerietsoverdeaandegangzijndereataura-
ties en over de nieuwste aankoop van De Fryske Mole, de spinne-
kopmolen van Kramer onder lVirdum; één van de bekende tweeling
die nu beide in eigendom zijn overgenomen.

Bokma.

Het eerste exemplaar
van het boekje
"De Molens Van Woudsend"
aanvaardt de schriiver
A. Bokma in dank.

De drukte op de zaagvloer
van de houtzaagmolen
"De Jager" was biizonder
groot. VriiwÍl I ig molenaar
Jan Coppens geeft uitleg.

ln de korenmolen "Het Lam"
zagen we vriiwillig molenaar
Cees Notenboom in een
geanimeerd gesqrek met de
heren Groeneveld (l) en
Heijdra (r).

f',r:;,.,r§.
."1 li
. {..i.t:
.:a:: r: :

,:i:
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Hoewel het openingsprogramma op zaterdag 7 juni jl. wat werd ont-
sierd door een vieze motreg€D, was het desondanks een feestelijk
gebeuren. Talrijk was het toegestroomde publiek waaronder ook
heel wat bekende molenvrienden. En dat gold niet alleen voor de
openingsdag. De hele maand juni was er een levendige drukte in
Woudsend, waarbij de beide molens op waardige wijze de aandacht
van toeristen en dagjesmensen voor zich. opeisten. Maar terug naar
de opening. De sprekers Arie Groeneveld (namens de Stichting
Zon en Vrijheid) en Bendiks Cazemier (namens de gemeente Wym-
britseradeel, eigenaar van ,,Het Lamrr) waren bijzonder ingenomen
met de toewij zing van hun molens als Monument van de Maand.
Dankzij de gevarieerde opzet van het programma kon op een flinke
publieke belangstelling gerekend worden en dat was natuurlijk ko-
ren op de molen van de organisatoren en meewerkende instanties.
Van de molenaars werd daarbij een behoorlijke inzet gevraagd. Het
was met name voor de molenaars van ,,Het Lamff , Cees Notenboom
en Siemen Jager, een kraehttoer om hun molen voor het grote ge-
beuren maalklaar te hebben. Daarnaast moesten de vrijwillige mole-
naars van beide molens gedunende de hele maand op zowel de za-
terdag als de zondag aanwezig zijn. Op het programma stond ook
de overhandiging van het eerste exemplaar van het boekje ,,De Mo-
lens van Woudsendff , een pennevrucht van de heer A. Bokma die
eveneens hèt eerste exemplaar in ontvangst moeht nemen. Elders
in dit nummer meer over deze goed verzorgde uitgave. Daarna
stelde de heer Groeneveld de werking der zagen in bedrijf wat
symbolisch de opening van het Monument van de Maand betekende.
Beide molens waren die dag in bedrijf: in ,,D€ Jagerft werd het za-
gerswerk getoond, terwijl in ,,Het Lamrr het zingen der stenen te
horen en te aanschouwen was. Bijzonder verzorgd was de tentoon-
stelling ,,Brood, daar zit wat intr , compleet met een videopresenta-
tie . De veelheid aan broodsoorten, uitgestald op de molenkar ,
deed menigeen watertanden. Al met al kunnen we niet anders doen
dan de organisatie te complimenteren en de vrijwillige molenaars
een pluim op de hoed te steken voor het goede werk t,b.v. de mo-
lenpromotie in Friesland en ver daarbuiten. We spreken de hoop
uit dat het project ,,Monument van de Maandtr een lang leven be-
schoren mag zijn en dat de molens met hun molenaars het hunne
daartoe mogen blijven bijdragen.

Een zeldzame opname van de koren- en poldermolen uit de collectie van
P, Timmermans, Heerenveen.

Gerben

DE MOLENS VAN WOUDSEND WAREN MONUMENÏ

DE MAAND
a
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De laatste grote droogmakerij met behulp van windmolens was de
Zuidptaspolder bij Gouda. Van 1836 tot 1878 werd deze polder be-
malen door dertig grote molens met een vlucht van 27 ,50 m. Rond
het laatstgenoemde jaartal werden zíi alle gesloopt: stoomgemalen
namen hun werk over. Een vrij groot aantal der windmolens vond
nog een nieuw bestaan tot zelfs in het buitenland toe . Datzelfde
gold ook voor onderdelen, zoals assen. Via de boekhouding van de
polder is het in een aantal gevallen eenvoudig om te ontdekken
waar de molens of losse onderdelen naar toe gingen omdat de pol-
der ze reehtstreeks verkocht aan molenaars/polders, soms via een
commissionair, die dan 2+% van de opbrengst kreeg . Zo gingen on-
derdelen en zeker één complete molen naar het Noorden via ene
Timmer uit Meppel. In andere gevallen is het een zeer ingewikkel-
de puzz,le. Nu heb ik voor mijzelf het idee, dat ook de molen van
Van der Meer in Idsega, hierbij afgebeeld, een gewe zerl Zuidplas-
molen is. Eerder is al eens geopperd, dat het een molen van de
Wassenaarsepolder bij Leimuiden zo1r, zijn. Gezien de bouw betwijfel
ik dat ten sterkste. Zeker wanneer men een vergelijking maakt met
de molen van de Vosse- en Weerlanerpolder bii Hillegorl , die abso-
luut afkomstig is van de Wassenaarse polder. De molen in ldsega,
later van het waterschap Heeg, heeft daarentegen een aantal onbe-
twiste kenmerken van een Zuidplasmolen: de zeer platte en lage
kap; het bolle voorkeuvelens en het zeet brede en lage achterkeu-
velens; het kruirad heeft een vorm, dat hier in deze streken wel
meer voorkwam. Mijn vraag is dan ook: wie helpt aan nadere ge-
gevens over deze molen, waardoor deze molen met meer zekerheid
geÏdentificeerd kan worden. Zo zou bijvoorbeeld het hebben van
een eonisch gangwerk al een aanwijzing kdnnen zijn, oÍr over ver-
dere gegevens van het binnenwerk maar niet te spreken (vijzelma-
ten) . Wie kocht de molen waar en van wie? Het mooiste zort zijn,
als nadere gegevens over de as bekend waren. (Elders weer ge-
stoken, nummer/jaar en fabrikaat bekend.) Van heel wat Zuidplas-
molens zijn namelijk gegevens over de as bekend. Omgekeerd leve-
ren deze gegevens weer missehien een sleutel voor het Zuidhol-
landse verleden van de molen. Dan hoort u meer van mij .

*{€
J. S. Bakker,

Moerdijkstraat 37 ,

275L BE Moerkapelle,
toestel 01793-1303.

foto d.d. 8-7-'86
van F. van Ralten

Helaas staan er nog altijd molenwrakken in Friesland . Zo ook in
Surhuizum. Deze stomp staat wat aehteraf en daardoor is hij niet
bekend. Vorig jaar ben ik er eens in geweest. De toegangsdeur
valt vaÍl ellende uit elkaar. Boven de ingang zit een gevelsteen
met daarop het jaartal 1864. Toen naar binnen. De eerste trap is
al slecht. Op de eerste zolder ligt wat ro[nmel. Ook op de tweede
zolder is het niet veel beter. Naar de maalzolder. De stellingdeu-
ren aan de voorkant zijn helemaal kapot. De andere deuren kun-
nen nog open en dicht . Deze zolder is vrij slecht, omdat de molen
inregent. Een deel van het riet is eraf . Het achtkant is nog wel
redelijk goed. Nog wel. . . Nu naar de steenzolder. Er ztt een gro-
te pijp door het riet naar buiten en in de ,,molentr zitten nog 1 of
2 mengtrechters. Wat me nu opviel is dat deze molen (peperbus)
een hijs- of stortzolder heeft, iets wat niet gebruikelijk is. Nog
mooier is een overbtijfsel van het (s1eep?)luiwerk. Om de luias zit
geen touw , maar een roestige ketting ! Het luiwerk blijkt nog te
kunnen draaieÍr. . . Ook nu nog zit er een bliksemafleider op. De
peperbus is weliswaar diehtgemaakt, maar doordat het riet er voor
een deel af is, heeft het veel te lijden. In de stomp zijn alle spo-
ren van de stenen en het gaande werk verdwenen. Op de kap zol-
der zit een grote ijzeren ring, van de vroegere afleider. Net zotn
ring zit nog in ,,De Weyert?? te Makkinga. In een hok naast de mo-
len staat nog één complete maalstoel met één steenkraan. Ook deze
is nog compleet. Ik hoop met dit schrijven de ruïne van Surhuizum
wat onder de aandacht te hebben gebracht, want hij is echt rrver-
geten?? . Het was een zelfzwichter.

Buiten

DE KOREN.EN POLDERMOLEN IE IDSEGA

EEN ZUIDPLASMOLEN? 
I

AANDACHT VOOR PEPERBUS SURHUIZUM



l7t6

Ook in dit nummer weer een tweetol tips voor een dogie uit, nou io
een dog ie, noem het moor gerust een hele dog . De eerste tip voert
ons noor Rotterdom, noor het museum Boymons-von Beuningen.
Dit museum heeft oon de hand von een gesch reven boedelinvento-
ris een beeld gegeven von het l6de eeuwse huishouden von de mo-
lenoarsweduwe Oude Moria Dircksdochter uit Leiden. De tentoon-
stelling mookt deel uit von ,,De eeuw van de Beeldenstormtt, een
tentoonstellingscyclus die georgoniseerd is door het onlangs iubile-
rende Riiksmuseum te Amsterdam. Het doel von deze monifestotie
is duideliik te moken hoe boeiend de politieke en culturele ontwik-
kelingen woren in de I 6de eeuw , d ie de oon zet vormden tot de
Couden Eeuw. De 16de eeuw is voorol bekend vonwege de tachtig-
iarige oorlog, het beleg en ontzet von de stod Leiden, de beelden'
storm, en de Reformotie, wat het ofrekenen met het kotholicisme
behelsde. ln het Museum Boymans-von Beuningen wordt het aspect
ven het dageliiks leven in de I 6de eeuw d us nader bekeken . Voor
de geïnteress eerden onder u is het uitermote boeiend. Wii kunnen
u deze tip don ook von horte oon bevelen en verwiizen voor meer
biizonderheden noor het ortikel dat hierna volgt. De tweede tip
voert ons over de londsgrens en wel noor de Westfoolse Molen-
stroot in het district Minden-Lilbbecke, Hier bevinden zich 37
wind-, woter- en rosmolens; het vokantielond tussen Weser- en
Wiehengebergte verzorgt in de moonden moort tot en met oktober
zeer populoire mool- en bokdogen. Bezoekers oon de molens krii-
gen gedurende deze dogen inzicht in de technieken von de ofgelo-
pen eeuwen, terwijl men tegeliikertiid de bokworen kon proeven
die volgens oeroude recepten ziin gebokken. Deze tip von de heer
A.M, von Dop uit Nooldwiik bereikte ons wat oan de lote kant,
moor mocht het er d it joar n iet meer von komen , don k u nt u er
wellicht volgend jaor een excursie of vokantieweekie oan wiiden.

HUISRAAD VAN EEN MOLENAARSWEDUWE
tHuisraad van een molenaarsweduwe, gebruiksvoorwerpen uit een
16de eeuwse boedelinventarist is de titel van de tentoonstellins,
die van 11 september tot 8 december 1986 in Museum Boymans-van
Beuningen te zien zal zijn. Uitgangspunt hierbij is de ?Inventaris
van de goederen ende lasten naergelaten bi Oude Maria Dircks-
dochter, wedue van wilen Barent Lambertszoon, molenear, overle-
den binnen Leyden opten 28en octobris anno 1578r. Na de dood
van deze Leidse molenaarsweduwe, maakte een notaris in 1579 een
boedelinventaris op. Hierin werd nauwkeurig beschreven welke
goederen in haar huisje werden aangetroffen, die Oude Maria na-
gelaten had. Door de precieze beschrijvingen en opsommingen van
de voorwerpen kunnen we ons een beeld gaan vormen van bijvoor-
beeld de inrichting van haar huisje, haar eet- en drinkgewoonten,
de kleding die zíi droeg en de spullen die zij in haar huishouden
dagelijks gebruikte. Op deze manier vinden we versehillende aan-
wijzingen die erop duiden dat Oude Maria behoorde tot het milieu

Ets van een "Meel Moolen", iD 1631 gemaakt door Dirk Lous (die werkzaam was van
161 5 - l63l ). De ets bevindt zich in de collectie van het Museum Boymans vafi
Beuningen te Rotterdam en maakt deel uit van de vele bezienswaardigheden op de
tentoonstelling.
(foto: Tom Haartsen, Ouderkerk a/d Amstet)

m
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van de kleine burgerij van de stad Leiden. Alhoewel de betekenis
van sommige van de besehrijvingen niet helemaal te achterhalen
zijn en we waarschijnlijk nooit preeies zullen weten hoe deze vrouw
400 jaar geleden geleefd heeft, kunnen we aan de hand van een
boedelinventaris een aardig idee krijgen van het dagelijks leven
uit de 16de eeuw. De tentoongestelde voorwerpen zijn vanzelfspre-
kend niet dezelfde als die van Oude Maria Dircksdochter; ze zijn
echter zeer zorgvutdig uitgekozen met behulp van de beschrijvin-
gen in de boedelinventaris. Een groot deel van de voorwerpen op
de tentoonstelling is afkomstig uit de in het museum onderge-
brachte Colleetie Van Beuningen-De Vriese. Sommige voorwerpen
zien er wat betreft de vorm nog net zo uit als wij ze nu kennen,
zoals bijvoorbeeld de schaar, de koekepan e.d, Andere hebben
door het gewijzigde gebruik of door nieuwe materialen een aange-
paste vorm gekregen. Dat geldt onder meer voor kookpotten (onze
pannen), die in die tijd drie pootjes hadden, vanwege de wiebelige
ondergrond van gloeiende kooltjes in de open haard, waar men
toen het eten bereidde. Fornuizen had men toen nog niet. Om het
geheel te verduidetijken worden er op de tentoonstelling prenten
getoond die een idee kunnen geven van allerlei aspecten uit het
dagelijks leven in de tijd van Oude Maria Direksdochter. Ook deze
zijn geselecteerd uit de verzameling van het museum. De spullen
die in het huisje van de overleden molenaarsweduwe werden aange-
troffen, werden kamer voor kamer beschreven op de volgende ma-
nier: rln de kocken (- keuken) :

'(........ ) ln de spinde: een cannetgen mit roepolie. 2 oerde
bemalen (- beschilderde) plotteelen; 2 conduten (- tapkronen ) ;

2 tennen (- tinnen) plotteelen, 3 tennen schotelen, 4 lepelen en'
de een tennen zoutvot; (. , . . . ); een izeren (- iizeren) ronde pon-
ne; een aerden mostaertpot (- mosterd pot) mit een tennen Ie-
peltgen; een coperen pot von omtrent drie pinten; een gote-
ling mit een rode coperen ketel; (. . . . . ) ; een tovereeltgen von
Moria (= de heilige Mqrio); (.....,....)'
De spinde was een kast die aan de bedstee gekoppeld zat. Het
beddegoed bevond zieh ook daarin:t - een bedde, pelue ende 2 oorcussens mit een beddecleet; een
roode gevoerde deken mit een oudt ciekentgen mit lappen; een
bloeu geordiin (- gordiin) mit een izeren roede; (. . . . . )'
De keuken met de haard, de vaste muurkast (de spinde) en de
bedstee was de ruimte waarin geslap€Ír, gekookt , gegeten en ge-
wassen werd. Vermoedelijk heeft Oude Maria aan het eind van haar
leven in de Zegersteeg te Leiden gewoond. Zo zat zii vlak in de
buurt van haar korenwindmolen (type open standaard) , die op de
stadswallen stond. Tegenwoordig staat op de plek van haar huisje
de universiteitskantine f De Bakr. Op de plaats van de molen be-
vindt zich nu de Leidse Sterrenwaeht. In de tweede helft van de
16de eeuw zitten we midden in de woelige tijden van de Spaanse
overheersing, het beleg en ontzet van de stad Leiden en de Re-
formatie. Waarsehijnlijk heeft Oude Maria vanwege deze omstandig-
heden financieel nogal te lijden gehad; de notaris trof namelijk bij-

J}
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na geen goederen van kostbare waarde aan en helemaal geen con-
tant geld. Wel werden sehuldbriefjes gevonden en had Oude Maria
haar waardevolle spulletjes bij de rlommerdf verpand. Aan de hand
van de opgesomde gebruiksvoorwerpen en verwijzingen naar be-
paald voedsel, kunnen de eet- en drinkgewoonten van die tiid be-
keken worden. Het menu van Oude Maria leek vooral bestaan te
hebben uit kaas , meelspij zen, eieren , kip , wortelen, wat vlees,
gevogelte en bier. In die tijd dronk men vooral veel bier met een
gering alcoholpereentage, omdat door verontreiniging het water
niet gedronken kon worden. In de boedelinventaris worden ook
verschillende kledingstukken genoemd.
't. . . . . ); een zworte loeckensche voorschoot mit een rontflouweelen
boordeken; een groeu liifgen mit mouwen mit 3 boorden om den
hals; een poer nieuwe hozen ende een paer oude; een poer loe-
ckensche schoen; (. . ., . )'
Bijna alle kleding, behalve haar ondergoed e.d. was vervaardigd
van f laeck€Írt, de wollen stof waar de stad Leiden zo bekend om
geworden is. Het boek- en prentb ezit van Oude Maria had alleen
betrekking op de godsdienst . Zii bezat o.a. een boek van het
Nieuwe Testament en een prent met daarop een afbeelding van de
heilige Maria. Ze behoorde zeer waarschijntijk tot het katholieke
geloof. Bij de tentoonstelling versehijnt een rijk geïIlustreerde ca-
talogus, die boeiend is voor een breed publiek. Een aantal aspec-
ten van de boedelinventaris komen hier uitgebreid aan de orde.
Wellicht komen we hierop in de rubriek molenliteratuur nog terug
in een volgend nummer. Overigens kan hierbij vermeld worden dat
men dit jaar begonnen is met de bouw van exaet hetzelfde type
molen als die van Oude Maria Direksdochter, nu aan het Galgewa-
ter te Leiden. De molen zal eeht in bedrijf komen en dus koren
gaan malen (voor meer informatie: VVV Leiden). Het museum is
gevestigd aan de Mathenesserlaan 18-20 te Rotterdam (telefoon
010-4360500); vanaf het Centraal Station is het museum te bereiken
met tram 5, riehting Willemskade, halte Witte de Withstraat. De
openingstijden zijn: dinsdag t / m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur, op
zondag van 11.00 - 17,00 uur, ts maandags geslotell.

DE WESTFAALSE MOLENSTRAAT

Het district Minden-Liibbecke is thans het meest molenrijke gebied
van Noordrijn-Westfalen: na het ,,grote molenstervenrr van de twin-
tiger jaren en de tijd na de tweede wereldoorlog zijn er hier nog
meer dan honderd water-, wind- en rosmolens in zeet verschillen-
de toestand bewaard gebleven. De watermolens staan daar, waar
altijd genoeg water was, langs de,,Sieksrt, de kleine bergbeekjes
die van de hellingen van het Weser- en Wiehengebergte komend de
dalen doorsnijden, €Íl langs de grotere rivieren in de vlakte,
langs de Weme, de Aue, de Gehle en langs de Grosse Diekfluss,
waarvan men het water kon stuwen. Men vindt er boven-, midden-
en onderslagmolens, afhankelijk van de plaats waar het rivierwater
tegen het waterrad drukt. De windmolens staan op de wijde vlakte
of in het licht golvende landschap in het noorden van het district,

,l)
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terwijl ten zuiden van de bergketen slechts enkele gebouwd zijn.
In het bijzonder vallen de drie oude bokmolens op, standerdmolens
waarbij de gehele houten kast met inbegrip van gevlucht en gaan-
de werk aan een zware vertieale door kruisbalken gestutte spil
hangt, de standerd, en met een lange staartbalk op de windrich-
ting kan worden gezet. Ze dateren uit de jaren L747, 16?6 en 1705
en zijn respectievelijk te vinden in Neuenknick, Wehe en Oppenwe-
he. De Westfaalse Molenstraat is te vinden noordelijk van de auto-
baan Osnabriick-Hannover (E8), zotrt 140 km over de grens bij 01-
denzaal. De buitengewone veelvoud van molentypes , versehillend
in bouwwijze, vormgeving en functie, getuigt van het hoge niveau
van de vakbekwaamheid en eapaeiteit vaïl de molenmakers. Aan de
traditiegebondenheid van de molenaarsgezinnen heeft men het te
danken, dat zii hun molens tot op de huidige dag voor afbraak
bewaard hebben. Volgens Van Dop zijn er v€rn de LT windmolens
Iangs de Westfaalse Molenstraat vijf in restauratie. Heel bijzonder
is de Kloostermolen te Lahde, een windmolen van 1876 op een oude
watermolenfundering op de plaats van de in L292 gewe zen molen
van het Dominieaner nonnenklooster. De molen had vroeger maal-
gangen voor rogge, tarwe, ongebuild koren en grutten. Tot 1930
was het een oliemolen. Tegenwoordig wordt de moderne maalderij
met een turbine aangedreven door het water van de opgestuwde
Aue; er wordt gewerkt in opdracht van de industrie. Van de wa-
termolens zijn er een zestal in bedrijf en drie in restauratie. Van
de rosmolens is er een wel heel imposant: deze staat in Oberbau-
erschaft en stamt uit LT 97 . De molen heeft een achtkante vakwerk-
bouw , meer dan 40 meter omstrek onder een rond strodak. Hieron-
der is aandrijving voor maar liefst zes paarden die een reuzenkam-
rad van 32 meter omtrek in beweglng brengen; in de twee zijvleu-
gels bevinden zich een vlasmolen en een pelinriehting. Dit alles
wordt in stand gehouden en gerestaureerd door de ,,Miihlenverein
im Kreis Minden-Liibbecketr, welke in 1978 werd opgericht..De mo-
lengroepen, overwegend door ervaren oude molena&rs opgeleide
jonge mensen, verzorgen de diverse molens, stellen r,e r4reer in
werking en verrichten daarmee een onbetaald voorbeeldig aandeel
in de monumentenzotg. Ook bakhuízen en steenovens zijn weer in
originele staat gebraeht. Alleen al 19 behoudenswaardige molens
liggen in de nabijheid der steden Petershagen, Minden en de ge-
meente Hille; deze steden voeren in het stadswapen molenwieken !

Voor dit jaar is een uitgebreid programma opgesteld waarin demon-
straties worden gegeven op voornamelijk de windmolens te Siidhem-
mern, Eickhorst , Levern en Eilhausen. Op zaterdag en zondag
speelt zieh dit af tussen voornamelijk 14.00 en 18.00 uur. Er wor-
den broodbakdemonstraties gegeveÍr, er worden paard-en-wagen-
ritten in de omgeving georganiseerd en van uit Minden kan men
desgewenst per historische museumtrein of per rondvaartboot over
de Weser de Westfaalse Molenstraat bereikefi, op de Zde zondag
van de maand. Van Dop meldde ons verder dat er een grote opla-
ge van molenkaarten is gemaakt, welke een overzicht geven van
het hele gebied. Ook belangstellende molenvrienden uit Nederland
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kunnen die krijgen, aangevuld met diverse informatie over de mo-
lens, hotelvoorziening€r, enz. , ena Hoewel dit alles kosteloos is,
wordt wel een vrijwillige bijdrage in de portokosten gevraagd.
Voor informatie kunt u schrijven naar Miihtenkreis Minden-Liibbec-
ke , Postfach 2580 , 4950 Minden ( West-Duitsland ) .

aoo' GcÀcn D.t/5go

o%enfite ratuur
A. Bokmo ,,De Molens von Woudsend"; uitgove von de Stichting
Monument von de Moond, iaorgong 1 deel 2; in harde koft gebon-
den; formoot 15 x f 5 cm; omvong 63 genummerde blodziiden; di-
verse foto's en ondere illustroties; priis í 7,50 texclusief porto);
te bestellen door overmoking von í 10,60 op rekeningnummer
33.54.01.503 von de Robobonk te Leeuwarden (gironummer 840701 )
t,n.v. Monument van de Moond, Postbus 805, 8901 BP Leeuworden
o.v.v. boek Molens Woudsend.
Ter gelegenheid van het ,,Monument van de Maandfr juni verscheen
een keurig verzorgd boekje over de Woudsender molens. De lief-
hebber kan er bijzonder veel van ziin/haar gading in vinden over
de geschiedenis der drie molens, twee zagers en de korenmolen.
Het geheel is riji<etijk geïllustreerd met fiaaie fotots en tekeningen.
Naast het historische gedeelte wordt ook het nodige verteld over
het reilen en zeilen op zowel de zaag- als de korenmolen. Aan het
eind van het boekje worden de vrijwiltige molenaars in het kort
aan ons voorgesteld. ,,D€ Molens van Woudsend?? werd geschreven
door onze voorzitter van ,,D€ Fryske Molert, de heer A. Bokma, die
daarbij assistentie ondervond van de heren Karstkarel, Coppens
en Notenboom. Wanneer het ,,Monument van de Maandtr zou worden
voort gezet, dan ligt het voor de hand dat wederom een molen eens
die eer te beurt zal vallen. We hopen dat er ook dan weer zorn
fraai boekje bij verschijnt. Zodoende wordt de Friese molenlitera-
tuur weer enige uitgaven rijker. En uitgaven als deze mogen er
zijn !

A,J. Thurkow De negentiende-eeuwse droogmokerii ols winstob-
iect) 2l pogino tellend ortikel (inclusief noten en literatuur) in ,,it
beoken", tijdschrift von de Fryske Akadeffiy, jaorgong XLVlll 1986
nummer 'l ; abonnement kost { 37,50 per jaar en doorvoor ontvongt
u dit tiidschrift vier keer; de Fryske Akodemy is gevestigd oon
de Doelestrjitte 8, 891 I DX Leeuworden ttelefoon 058-1 3l 41 4) .

Bovengenoemd artikel kreeg als ondertitel ,,Een particulier initiatief
in Noord-Holland en in Frieslandtr. Thurkow stelt dat ongeveer een
kwart van alle in de 19e eeuw in Nederland drooggemaakte gron-
den als gevolg van particulier initiatief werden verkregen uitslui-
tend vanuit de verwachting, dat de investering in deze nieuwe
landbouwgronden het nodige profijt zou opleveren. De schrijver
stelt in zijn bijdrage de vraag of er in deze categorie sprake was
van een reeks samenhangende ruimtelijke problemen, die voor de
negentiende-eeuwse droogmakerij karakteristiek wordt geaeht, t€
weten:
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een gebrekkige waterbeheersing in de eerste fase van ontwikke-
ling;
een ondoelmatige verkaveling;

* ineffieiënt grootgrondbezit met speculatieve kanten;* een weinig optimaal landgebruik in de eerste fase van ontwikke-
ling (o.a. roofbouwachtige praktijken).

Hiernaast wordt dan nog de invloed van een versehiltende regiona-
le context in deze mogelijke problemenreeks nagegaan. De bespro-
ken en vergeleken gebieden zijn de Graftermeerpolder en de Mak-
kumer-Parregaster- en Workumermeerpolders. Na lezing van dit in-
teressante artikel wordt duidelijk waarom deze eategorie droogma-
king in de 19e eeuw al relatief weinig en in de 20e eeuw nog veel
minder voorkwam.

We hebben op de lijst van deelnemende molens, gepubliceerd in
nummer 42 op pagina 22, nog enkele aanvullingen mogen ontvangen
van de Werkgroep Nationale Molendag. Het betreft de volgende mo-
lens:
'r' Boktjasker te Augustinusga
'r De Broekmolen te Broeksterwoude
* De Rat te IJlst
* De Schalsumermolen te Schalsum
'ls De Korenaar te Sexbierum
* De Mirnts te Buitenpost
'r De Huinsermolen te Huins
* De Himmole te Sneek
* De Hoop te Suameer
* De Zuidoostermolen te Winsum
We spraken in juni de hoop uit het aantal van 50 molens van vorig
jaar te kunnen evenaren , zo mogelijk te overtreffen. Wel, óet deÀ
tien molens erbij ziin we op een totaal van 53 gekomen. En dat is
precies een minder dan het record van 1984 toen we op 54 kwa-
men. N.B. In de grafiek behorend bij ons artikel ,,Dertien jaar Na-
tionale Molendag in Frieslandrt (De Utskoat LOe jaargailg, nummer
40, december 1985) werd voor 1984 een getal van 5b genoemd. Na-
dere bestudering van de lijst met molennamen leerde ons dat de
spinnekop ,,Terpzichtft bij Marssum tweemaal werd genoemd, de ene
keer als spinnekop Menaldumadeel en de andere keer als spinnekop
Marsslrm. We meenden er. goed aan te doen dit recht te zetten, met
name voor de statistici onder u. Willen we het record verbreken ,
dan zullen we ons volgend jaar dus moeten richten op een aantal
dat hoger ligt dan 54 en dat moet, S€zien de voortgang van het
aantal molenrestauraties, tot de mogelijkheden kunnen gaan beho-
rgn.
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De uit I880 doterende korenmolen op het eilond Ameland kriigt
sfeeds meer bekendheid nodat hii in l9B2 wederom in gebruik is
genomen, De beide vrijwillige molenoors Jon Kienstra en Bob Lon'
gendiik zullen het best druk hebben met die toegenomen belong-
stelling voor de in bedriif zijnde korenmolen. De toeristen weten
de weg naar de zwooiende wieken primo te vinden en een zokje
molenmeel bliikt een dankboor souvenir te ziin. Von de Stichting
Korenmolen Phenix mochten wii de jaorverslogen over 1984 en 1985
ontvongen. H ieronder een greep uit het wel en wee von deze mo-
len overzee.

UIT DE JAARVERSLAGEN VAN STICHTING KORENMOLEN PHENIX

Over het jaar 1984 werd vermeld dat het de stichting in de drie
jaren van haar bestaan goed is gegaan: men kon snel de voorra-
den graan en tarwe verwerken, de ervaring met het maalbedrijf
groeide en er werden verbeteringen in het maalproces aange-
bracht. Spijtig vindt men het dat het onmogelijk is om de contaet-
dagen voor de Friese molenaars te bezoek€Ír, maar men hoopt hier-
in verandering te brengen omdat men het contact met andere mole-
naars toeh wel van belang acht. Naast het malen verzorgen de
beide molenaars ook het onderhoud en de rondleidingen. Er kon-
den L20 belastbare draai-uren genoteerd worden, alsmede 60 uren
onderhoud. Er werd 13.500 kg meel geproduceerd; daarvan ver-
dween ongeveer 1.000 kg in de boodschappentas tijdens molenbe-
zoek en braderieën. Ten opzichte van het voorafgaande jaar bete-
kende deze omzet een dating van zorn 3.500 kg wat geweten wordt
aan het onderhoud van de steen die niet al te goed meer funetio-
neerde door verouderde bilhamers. Dat de molen een aantrekkelijk
toeristisch monument is, blijkt wel uit het bezoekersaantal: 5.750
belangstellenden zorgden voor een behoorlijke toeloop, vooral in de
zomermaanderl. Dat de molen steeds meer bekendheid geniet b[jkt
uit de stijgende lijn in het bezoekersaantal: hoewel er evenveel
draai-uren werden gemaakt in 1985 als in het jaar daarvoor, kreeg
men maar liefst 7.050 bezoekers te verwerken. Het zijn ook vooral
veel scholen en werkweken die graag gebruik maken van de moge-
tijkheid om de molen met een bezoek te vereren. Er vonden zorn 50
excursies plaats met maximaal 15 personerf.. Zodoende kan de mole-
naar niet alleen meer aandacht schenken aan de deelnemers van de
excursie, het is uit een oogpunt van veiligheid ook aanbevelens-
waardig ! Dat men die veiligheid toch maar nooit uit het oog mag
verliez,en blijkt ook uit het jaarverslag 1985. Zo bleken, fia een
contrölebeurt, de kammen met behulp van spijkers en oude hoefna-
gels bevestigd te zijn , ze waren bovendien behoorlijk doorgeroest.
Oude kammen werden door nieuwe vervangen. Tijdens het malen
raakte op zekere dag een der bruine zeilen om de as wat gelukkig
tijdig werd ontdekt. Met een steekbord was het minder gesteld:
het raakte los en sloeg op de grond kapot, gelukkig gebeurden

a
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hierbij geen ongelukken. Men kreeg voorts te maken met een forse
afname in de meelproductie. Van de 5.800 kg werd nu 800 kg ver-
koeht in de molen en op braderieën. In plaats van aan drie wordt
er nu aan twee bakkers meel geleverd. Door de nieuwe bilhamer
kon er beter gebild worden, wat de kaliteit van het meel ten goe-
de kwam: de bakkers zijn dan ook tevrederl . Zeer belangrijk kan
de gemeentesubsidie worden genoemd: de stichting kreeg uit het
gemeentelijk molenfonds maar liefst Í 6.500,-- ! Tot zover deze
greep uit de jaarverslagen van ,,D€ Phenixtt.

In het juninummer van 1985, nummer 38, plaatsten we onze eerste
molenfoto in de rubriek ,,Wie herkent deze molen?t?. Er kwam een
reaktie van de heer D. Posthumus uit Huins. Volgens hem is het
de nog bestaande poldermolen van voorheen W. van Duinen te
Kingmatille onder Dronrijp. Deze in 1870 gebouwde muonts is op
dit moment eigendom van de Stichting Molens in Menaldumadeel. De
molen, die zwaar in verval was geraakt, is onlangs geheel afge-
broken met de bedoeling hem weer in oude luister te herstellen,
wat in eigen beheer zal worden uitgevoerd. Posthumus meldt, dat
de molen samen met die van Sikma te Hatsum, van het boezemwater
is afgesloten, zodat er in de toekomst alleen nog rondgemalen kan
worden. Het nieuwe gemaal is ca. 25 meter voorbij de afgebeelde
molen geplaatst. Over de onbekende molens in nummer 39 is geen
nieuws te melden. In nummer 4L plaatsten we twee onbekende mo-
lens. De onderste komt naar de mening van de heer R. Borst uit
Den Haag in aanmerking als de verdwenen molen van de polder
Heeringziil bij Terkaple, welke aldaar in 1884 verrees en in 1935
onder slopershanden viel. Een vergelijking met de opnarne in
,,Langs Oude Friese Windmolensil deed hem dit (heel voorzichtig)
vermoeden en enigszins bevestigen. Wie kan dit bevestigen? Op
die in nummer 42 kwam een reaktie binnen van Jos van der Brug-
gen uit Heerlen. Hij sehrijft een repro van deze kaart in zijn bezit
te hebben met op de achterkant de vermelding Scharsterbrug-
Burgwerd. Terecht merkt hij op dat het twee nogal ver uit elkaar
liggende plaatsen zijn, maar wellieht zet het iemand toch op het
goede spoor. We zijn benieuwd naar reakties. Bijgaand weer een
nieuwe onbekende . (zie achterkant omslag)
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Elders in dit nummer vindt u een kort ortikel over de peperbus te
Surhuizum. De schrijver daorvon, de heer F. von Rolten uit Bui-
tenpost, deed ons eveneens onderstoand verhool toekomen, een
kopie von een vergeeld knipsel uit 1 938. ln een serie over be-
driifsmolens in Frieslond verscheen in iuni von dat iaor een bii-
drage aver de molen von Kortwoude, Wii vonden het interessonf
genoeg om het in onze knipseldoos op te nemen.
,D€ houten standerdmolens welke reeds in de 17e eeuw uit de
Friesche steden begonnen te verdwijnen een proces dat een eeuw
later reeds geheel afgeloopen was schijnen zieh het langst in de
Friesehe wouden gehandhaafd te hebben. Niet alleen dat er in het
laatst van de L?e eeuw nog zoorn type te Rottevalle verrees ,,d€
poltrochrr, waarover wij in een onzer inleidende artikelen sehre-
ven doch nog in 1863 bestond er in Kortwoude, tussehen Sur-
huizum en Surhuisterveen een molen welke in dat jaar door brand
vernield werd en die blijkens de mededeelingen van den heer H.
Sietzema aldaar , ook tot het standaard-type behoord had. De mo-
len was geheel van hout opgetrokken en stond in een bocht van
den weg. Hii was het eigendom van de familie Van Sehepen. Op-
bouw van den geteisterden molen was blijkbaar niet meer mogelijk,
wellieht oordeelde men het stander-type te ouderwetsch, in elk ge-
val toen in 1864 aan de andere zijde van den weg een nieuwe mo-
len verrees, was die geheel van steen gebouwd en had hij de ge-
daante waarmede hij thans nog het oog van den schoonheidsmin-
nenden voorbijganger bekoort. Met dien verstande dat de molen
sedert nog al eens opgeknapt is. In 1905 was het bouwwerk reeds
in verval, toen de tegenwoordige eigenaar, de heer Sietzerl&, het
kocht van den heer K.B. Kloosterman. De molen kreeg toen een
flinke beurt, de nodige herstellingen werden uitgevoerd en in 1906
volgde een vervangrng van de zeilen door zelfzwichtende roeden.
Zooals bekend ziin dit houten bordjes, welke als jalouzieën werken
en die in gesloten toestand tegen de roeden aanliggen; op deze
wijze wordt de wind opgevangen. Het voordeel is echter, dat met
een ruk aan een daarmede correspondeerend touw de bordjes hori-
zontaal gaan liggen, waardoor overal kieren ontstaan, waar de
wind, als die plotseling te sterk mocht worden, b.v. bij buiïg
weer, doorheen kan blazen. Bij wieken met zeilen moet de molenaar
in zoofn geval overhaast naar boven klimmen om de zeilen los te
maken. Met den aldus in betere conditie gebrachte molen zette
Sietzema met frissche kracht het bedrijf voort, dat zieh spoedig
uitbreidde en dat reeds in 1907 het aanschaffen van een motor
voor het malen op windstille dagen, benevens den bouw van een
nieuw pakhuis noodzakelijk maakte. Oorspronkelijk diende de molen
voor het malen van rogge, doch in 1905 onder den nieuwen eige-
naar werden door het bedrijf ook mais en gerst verhandeld, terwijl
ook het zg. boerengemaal vaak het rondgaan van de molensteenen
vereischte. Ook thans neemt het loonmalen voor boeren en bakkers
een belangrijk deel in van den arbeid welke deze meest zuidelijke

UIT DE KNIPSELDOOS
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molen van de Friesche Wouden verricht. In verband met het reeds
in een vorig artikel genoemde breken en malen van veekoeken dat
in het begin dezer eeuw de molens een nieuw bestaansreeht ver-
leende, werd door den heer Sietzema een koekbreker aangeschaft,
later gevolgd door een mengmachine met zeeft. Het bedrijÍ het
rnoge dan in het bezit zijn van een krachtinstallatie wordt hoofd-
zakelijk door den wind gedreverl. ,,AIs het waait, dan malen w€ft ,
zegt de molenaar en die rrw€rr daaronder zijn ook zijn zoons begre-
p9n, die gezamenlijk de zaak hooger op traehten te brengen. De
wind kost niets, de molen is nog hecht, dus wat is economischer
dan beiden te benutten , zoo redeneeren de Sietzemars. Zij aehten
den molen voordeeliger dan motoren en stroom en denken er niet
aan hem op non actief te zetten. Integendeel , de molen is geregeld
in vol bedrijf en zelfs is er al eens gesproken over vervolmakiÀg
door middel van het systeem-Dekker, o.a. neerkomende op het aàn-
brengen van zg, stroomlijnwieken. Het is tot nog toe bij praten
geblev€h, maar wie weet, wordt de Sietzemars molen nog eens de
eerste bedrijfsmolen in Friesland die (eindelijk I ) van dó uitvinding
van den Leidschen molenbouwer profijt gaat trekken. Dat is echter
nog toekomstmuziek. In dit gedeelte van onze provineie zit men
wel in den molenhoek. rt Ziin trouwens toch het Noordoosten en
het Noordwesten van Friesland waar de meeste bedrijfsmolens te
vinden zijn . Zoo was tot voor kort de korenmolen van Surhuister-
veen nog in werking, maar deze buur van den Kortwoudster molen
heeft het laten zitten. Hii is afgebroken, zijn wij goed ingelicht.
Even noordelijk treffen we in Aehtkarspelen molens aan te Koot-
stermolen (het gehucht heeft zijn naam er aan te danken) en Bui-
tenpost , terwijl een eindje over de Groninger grens, t€ Opende,
( hier ,, d€ Grinzer Peintr genoemd ) ook de wiet<èn draaien . Op de
zwichtstelling van de Kortwoudster molen konden we dezen Gronin-
ger collega duidelijk waarnemen; de afstand leek sleehts klein, maar
dat is gezichtsbedrog, want in den regel staan de molens op hooge
erven hoe hooger de standplaats hoe beter de windvang - en
daardoor schijnen ze diehterbij te staan. Ook thans haddén we ge-
legenheid ons te verbazerL over de boomenrijkdom van de Friesche
Wouden. Het panorama dat we van de zwiehtstelling genoten, was
minder grootsch dan bij den molen te Suameer b,v., ór is hier
minder afwisseling in het landschap, maar het werd ten zeerste
verlevendigd door het vele groen langs de kampen land, welke
|_ier gelukkig nog niet door leelijk prikkeldraad geseheiden zijn.
Het deed ons opnieuw vaststellen, dat de kwalifióatie ,,Mooi fries-
landtt nog geen fictie is , gelukkig. Tenminste van het standpunt
van den molenaar bezien ! tr
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Naar aanleiding van het artikel dat door mij werd gesehreven voor
het jubileumnummer van dit blad ben ik eens verder gaan zoeken
naar cijfermateriaal over de molens in Friesland. Onlangs kwam de
voorlopige editie van de nieuwe inventaris van stukken uit de tijd
tussen 1795 en 18L3 in de kasten van het Rijksarchief in Leeuwar-
den te staan, reden waarom juist dóór in eerste instantie werd ge-
zoeht. Bezitters van het oude molenboek van onze provincie weten
&1, dat er in 1811 maar liefst 2445 watermolens moeten zijn geweest
in de verschillende Friese gemeentes en deze lijst werd aangetrof-
fen onder nummer 4295 van het genoemde arehief (B.R.F.). De
oogst bteef eehter niet tot d,eze ene lijst beperkt. De lijst uit 1806
noemde ik al in het decembernummer (bladzijde 18) en verder is er
een lijst uit 1810 met watermolens en een lijst uit LSLZ van de ove-
rige molens, respectievelijk genummerd 3438 en 3785. Op de lijsten
van 1810-18L2 wil ik nu wat nader ingaan. De watermolenlijst van
1810 is voor de liefhebbers een zeer belangrijke informatiebron.
Bii enige van de molens is ook de eigenaar en de liggrng weerge-
geven , zodat het niet alleen bij eijfers btijft . Het totaal van 1731
molens is nogal wat lager dan het bekende getal van 1811, maar de
reden daarvoor is'moeilijk aan te wijzen. In 1810 werden de klein-
ste molens niet meegeteld: het arrondissement Akkrum telde de
,,jaskersrt niet mee en in het arrondissement Langweer telden nzo-
danige kleinere watermolentjes welke in de lage landen van mijn
arrondissement bijna bij iederen landman ter bemaling zijner landen
gevonden wordenft niet mee. Ook elders kan dat het geval zijn ge-
weest , hoewel daarover niet wordt geschreven. Het arrondissement
Beetsterzwaag, dat toeh al het meest uitvoerig in de mededelingen
was, telde echter wel ,,water-jatsehersrr mee en een verschil van
ruim 700 met het aantal watermolens in het jaar daarop is ook te
groot om alleen hiervan het gevolg te kunnen zijn. Gedaeht moet
dan ook worden aan onnauwkeurigheid van de eerste lijst, die als
het ware een voorstudie vormde voor de tweede. Het moet dan ook
ontraden worden de eerste lijst uit 1810 te gebruiken om een to-
taalbeeld van het watermolenbestand in Friesland te krijgen. De
lijst van andere molens geeft een overzicht van wind- en rosmolens
( ! ) die een funetie buiten het bemalingsgebeuren hadden, met
vermelding van dubbelfuneties. In die tijd waren er 3 grote arron-
dissementen in Friesland, nl. Leeuwarden (noord), Heerenveen
(zuidoost) en Sneek (zuidwest), en de opgaven zijn per arrondis-
sement gedaan. Helaas is van Sneek daarbij géén opsplitsing per
plaats gegeveÍt, zodat we alleen de totaalcijfers kennen. Desalniet-
temin bieden deze cijfers het beste overzicht, dat we kennen uit
deze tijd. Daarom willen we u deze niet onthouden en geven we ze
hier weer in combinatie met de gegevens betreffende de waterrno-
lens in 1811.
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;;";;,;oJo;" zaagnrolens overige watermolens rosnrolens

] Zo kan het totale aantal windmolens in Friesland in 1811 op 2625 worden bepaald. drs. D.M. Bunskoeke.

MOLENS lN lsll-1812

oliemolens totaal
Achtkarspelen
Aengwirden
Ameland
Baarderadeel
Barradeel
Bildt, Het
Bolsward
Dantumadeel
Dokkum
Doniawerstal
Ferwerderadeel
Franeker
Franekeradeel
Gaasterland
Harlingen
Haskerland
Hem. Oldeferd
Hennaarderadeel
[Iindeloopen
Idaarderadeel
Kollumerland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Menaldumadeel
0ostdongeradeel
Ooststellingwerf
Opsterland
Rauwerderhem
Schiermonnikoog
Schoterland
Sloten
Smallingerland
Sneek
Staveren
Terschelling
Tietjerksteradeel
Utingeradeel
Vlieland
Westdongeradeel
Weststellingwerf
Wonseradeel
Workum
Wymbritseradeel
IJlst
arrondissement Sneek

10
I

134
28
I

t7
6l

77
28
15
89
28

60
63

158
2

22L
5

19
82
3t
37

:
44

109

51
4

2L
18

7

188
1{1

5
79

222
34

322
t2

n.v.t.

14
10

2

134 )
43
13
17)
66

3
?6)
32
19
89)
28)

3

63
63)

158 )
2)

22r)
8

41
8{
31)
41
L2

5
54

1.09)
1

5'.1

4)
25
18)
7)
2

195
L42

1

I
85

22r,)
3{)

322)
L2)
49
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drs. D.M. Bunskoeke-

In Oudehaske, vlakbij het natuurreservaat Nannewijd, staat een
kleine spinnekopmolen, gro€n geverfd, en met een vlucht van
naar schatting zeven meter. Nergens wordt van dit molentje ge-
wag gemaakt; is het onlangs gebouwd, of is het sleehts een
,,siermolentjer?? Graag zou de heer R. Borst , 2e Van Blanken-
burgstraat L26, 25L7HG Den Haag, meer van dit molentje willen
weten. Ook ontdekte hij vorig jaar vlakbij Rijperkerk een even-
eens klein formaat spinnekop, met als bijzonderheid een achtkan-
te ondertoren. Het molentje stond zonder wieken. De heer Borst
mist het betreffende molentje in de lijst ,,Molenrestantenr? (De
Utskoat, nummer 34); hij vraagt of hier meer over bekend is. De
redactie ziet reacties eveneens met belangstelling tegemoet.

o De redactie zov graag in het bezit willen komen van de uitgave
,,Van polder tot waterschap 1865-1912-1965; de Broekpolder on-
der Akkerwoudetr, gesehreven door G.J. Minnema en uitgegeven
in juli 1965 te Murmerwoude. Wie kan ons hieraan helpen? Bo-
vendien zijn wij naarstig op zoek naar ,,Oud Zaanseh Molenleven
eerste bundelrr door P. Boorsma en uitgegeven door P. Out N.V.
te Koog aan de Zaan. Voorts kunnen wij in ruil aanbieden het 40
paginats tellende, Franstalige molenboekje over Nederlandse mo-
lens ,rles Moulins à vent des Pays-Basrt door K. Boonenburg.
Het is geïllustreerd met L7 fraaie fotot s .

o Popke Timmermans (Kempenaerssingel 2L, 8442 DK Heerenveen)
zoekt een foto van de gevelsteen van de voormalige poldermolen
,, Zuidhoekrr onder Vrouwenparochie ( zie: Molens van Friesland,
bladzijde 136). Deze fraaie poldermolen is op 16 augustus 1973
afgebrand. Popke houdt zich ook aanbevolen voor andere gevel-
steenfotof s van niet meer bestaande Friese molens.
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DE NIJLANNERMO LE WORDT GERESTAUREERD
FOTO - IMPRESSIE DOOR

BOUW _ 75

De kraan zal de kap lichten. Hangend aan de voeghouten ! ! !

Ee n opmerkel iike kapvorst.

OnsebruikBijna op de grond.

3l

...dat de ,,Groene Molent? te Joure in de afgelopen zomer geduren-
de de talrijke Jouster hoogtijdagen veel heeft gedraaid? Dat het
binnenwerk van deze molen nog steeds niet gerestaureerd is? Dat
een motor de vijzel aandrijft, €fl dat houtzaagmolen ,,D€ Jagertt te
Woudsend een nieuwe koningsspil voor deze spinnekop met stelling
gezaagd heeft?
...dat Stichting Ee r85 plannen heeft om in Ee de korenmolen, die
op 5 september L962 afbrandde, t€ herbouwen?
. . . dat zaagmolen ,,D€ Rattr te lJlst hout zaagt voor o.a. de restau-
ratie van poldermolen ,,Het Zwaantjet' te Nijemirdum en ,,D€ Jager?t
voor korenmolen ,,D€ Weyerttr te Makkinga?
. , . dat de nieuwe ondertoren van de Geeuwpolder geplaatst is? Dat
deze gemaakt is door het Werkvoorzieningssehap Z.O.F. te Heeren-
veen en dat deze per ,,Groate Griene?t, de boot van Staatsbosbe-
heer, naar zijn plaats van bestemming gebracht is?
. . . dat de voormalige poldermolen van het Workumer Nieuwland mo-
menteel gerestaureerd wordt (zie de foto-impressie elders in dit
nummer) ?

...dat het ministerie van W.V.C. in 1990 geld beschikbaar stelt
voor herstel van 2 van de 3 spinnekopmolens onder Goëngahuizen?
. . . dat de spinnekop ,,D€ Ikkerstr onder Wartena een nieuw ge-
vlueht en bovenas gekregen heeft?
...dat de romp van de voormalige korenmolen (en oliemolen) van
Kootstertille vernield is?
, , . dat ,,D€ Fryske Molert inmiddels beide spinnekoppen van Barua-
hirs in eigendom heeft? Dat een er helaas ontwiekt bij staat? Dat
onze stichting nu maar liefst 37 molens in eigendom heeft?
. . . dat , zo luiden de geruchten, ook Sneek weer een industriemolen
terug wil hebben?
. . . d,at laag struikgewas is verwijderd bij de paaltjasker te Elsloo?
Dat de Monumentenwacht Friesland hiervoor hulde toekomt?
. . . dat deze nieuwtjes werden verzameld door Popke Timmermans,
en dat hij zich aanbevolen houdt voor molenberichten uit dag- en
weekbladen (liefst met bronvermelding en datum ! ; Kempenaerssin-
gel 2L, Heerenveen)?
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Vele honderden uren van noeste vliit ziin voonf gqaan aan dit moment...... Spannende
uurtjes zouden nog volgen.

Het herstel van de uit 18?5 daterende koren, pel- en houtzaagmo-
len ,,De Zwaluwrr te Birdaard gaat voorspoedig. Op woensdgg 20
augustus was een grote schare belangstellenden toegestroomd om
getuige te zijn van het plaatsen van het aehtkante molenlijf op de
stenen onderbouw. Vervolgens werd de kap naar boven gehesen.
Zoals bekend is het bouwen van de molen uitgevoerd door de tim-
merliederr van het Werkvoorzieningssehap Oostergo o.l.v. werkmees-
ter Jaap Hoekstra. Zii waren uiteraard in hun nopjes toen de mo-
len er weer stond en het applaus uit het publiek opklonk. Het
echte molenmakerswerk, waaronder het gehele binnenwerk, komt
voor rekening van molenmaker Th. Jellema uit Birdaard. Het is
niet bekend of de gemeente Ferwerderadeel eigenaar van de molen
blijft. Er zijn nog besprekingen gaande met de §tichting Molen De
Zwaluw. Als over enige tijd de roeden met zelfzwichting, fabrikaat
Buurma-Oudeschans, weer zijn aangebracht, dan is het aanzien
weer als vanouds. Wanneer alles volgens plan verloopt dan zal dat
nog dit jaar het geval zijn. Wij hopen u op de hoogte te blijven
houden. Popke Timmermang was in ieder geval reeds voor ons ter
plekke om hét hoogtepunt tot nu toe op de foto vast te leggen.
Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer konden we dat nog
mooi meenemen.

G"D.W.
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Twee Fryske Moundèrs,
Van der Woude en Van Tilburg, resp.
houtzager te lJlst en oud molenaar
uit Dokkum.

Het achtkante molenliif met z'n
gewicht van meer dan 20 ton is op z'n
plaats gekomen.

Diverse molenvrienden volgden de verrichtingen van de kraanmachinist. Attes zou
prima verlopen. Het wachten is nu nog op het gevlucht, de staart en verdere in- en
uitwendige afbouw.

WIEKEN

I xUNNEN SPoEDIG HET LUCHIRUIM KIEZ
I tZWALUW"
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Binnen afzienbare tijd zal Friesland weer een tweetal molens rijk
zijn die toch wel uniek genoemd mogen worden. Nog dit jaar hoopt
Stichting De Fryske Mole de wieken van haar spinnekop met stel-
ling te Koudum rond te kunnen laten gaan. T. z.t, zal hier hopelijk
weer koren gemalen kunnen worden. De omvangrijke restauratie
van de unieke koren- pel- en zaagmolen ,,De Zwaluw?r te Birdaard
maakt eveneens goede vorderingen. Op 20 augustus werden romp
en kap geplaatst. Wanneer beide molens gereed zijn, dan zou de
redactie het aardig vinden om over deze wiekendragers een specia-
le bijlage te doen samenstellen. Hierin zou dan veel aandacht aan
historie en techniek geschonken kunnen worden. De redaetie houdt
zich aanbevolen voor bijdragen uit de kring van vrijwilligers die,
op wat voor manier dan ook, zich bij deze molen(s) betrokken
voelen. Ook verzamelaars van oude fotors roepen wij op hun eol-
lectie eens na te gaan: wellicht bevindt zieh in uw verzameling een
afbeelding die prima in deze opzet past. Neemt u van tevoren dan
even telefonisch contact met ons op. De redactie ziet uw reaeties
met belangstelling tegemoet.

In de periode van 5-7 juni 1987 wordt er een Limburgs Molenweek-
end georganiseerd te Roldue. De prijs hiervoor bedraagt f 200,--
inclusief f 50,-- bedreservering. Voor dit bedrag wordt u gebo-
den: 2 overnachtingen in de oude voormalige abdij te Rolduc die
dateert uit het jaar 1104, kamers met koud en warm stromend wa-
ter, 4 maaltijden, een rondleiding door de abdij , een busexcursie
met bezoek aan t 7 watermolens; een Limburgse koffietafel, een
routebeschrijvingr groepsverzekering en gratis parkeren voor de
abdij. Belangstellenden zouden we willen aanraclen contact op te
nemen met Dirk J.M. de Boer, Ailbertuslaan 384 , 6461 TR Kerkradq,
telefoon 045 -456891. Inschrijving dient uiteriijk te geschieden voor
1 november a.s. Een aanmeldingsformulier kan bij de heer De Boer
worden opgevraagd.

bu kopij voor het
vember a.s.

decembernummer dient binnen te zijn op L5 no-
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De nieuwe onbekende molen.
Weet Lt wetke spinnekop het is die het loodie moest leggen voor deze

Ame ri kaa nse wi ndmotor ?


